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  . تنظيم گرديده است تعرفه هاي برق آيين نامه تكميلي۴-۴٣-١اين دستورالعمل با استناد به قسمت د بند : مقدمه
 

  :   هدف-1
  

انـرژي مـصرفي     هزينـه و دريافـت    از تهيه اين دستورالعمل ارائه و اعمال روشي يكـسان جهـت محاسـبه               هدف  
  .  مشتركان  غير ديماندي مي باشدازغيرمجاز برق 

  
  : دامنه كاربرد -2

  .مي باشدكليه شركت هاي توزيع نيروي برق  اين دستورالعمل در دامنه كاربرد
  :ها   مسئوليت-2

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده مديران عامل شركتهاي توزيع و نظارت بر حـسن اجـراي آن بـا معاونـت                      
  .هماهنگي توزيع شركت توانير مي باشد

  
   :تعاريف -3

 نظيـر    به كليه مواردي كه استفاده غير مجاز از برق به صورت آشكار و قابل رؤيت انجام مي شـود                   :غيرمجاز آشكار 
  .غير مجاز آشكار گفته مي شود... كابل مستقيم از شبكه، كابل غيرمجاز قبل از كنتور، دور زدن كنتور و 

  

 به كليه مواردي كه دستكاري در لوازم اندازه گيري و كنتور صورت مي گيرد نظير شـنت كـردن                    :غير مجاز پنهان  
غير مجـاز پنهـان   ... م افزاري در كنتورهاي ديجيتال و  كنتور، دستكاري نمراتور، دستكاري پيچ تانسيون، دستكاري نر       

  .گفته مي شود
به كليه مواردي كه استفاده غير مجاز از برق بـه صـورت آشـكار و قابـل رؤيـت بـا                    :مستقيم قابل رويت  غيرمجاز  

قيم قابـل    انجام شود غير مجاز مـست       بدون عبور از لوازم اندازه گيري       بصورت مستقيم از شبكه     يا سيم  بكارگيري كابل 
  .رويت گفته مي شود

  
به كليه مواردي كه استفاده غير مجاز از برق بـه صـورت پنهـان بـا بكـارگيري                    :مستقيم غير قابل رويت   غيرمجاز  

غير مجـاز مـستقيم غيرقابـل رويـت       انجام شودبدون عبور از لوازم اندازه گيري بصورت مستقيم از شبكهيا سيم   كابل  
  .گفته مي شود

در آشـكار   دسـتكاري   كه استفاده غير مجاز از برق به صورت          به كليه مواردي     :تقيم قابل رويت  مس غيرغيرمجاز  
و  شكـسته شـدن كنتـور        ،كنتـور    )واره  ز(، نداشتن پلمـب درپـوش يـا زه           چرخاندن كنتور    از قبيل لوازم اندازه گيري    

  . گفته مي شود  قابل رويتغير مستقيمغير مجاز صورت مي گيرد ) به شرط تشخيص استفاده غيرمجاز(امثالهم 
  

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


  

 3 

 به كليه مواردي كه استفاده غير مجاز از برق بـه صـورت دسـتكاري پنهـان     :مستقيم غيرقابل رويت   غير غيرمجاز
يا پل زدن و يـا بعبـارتي اتـصال كوتـاه كـردن دو سـر        لوپ(در لوازم اندازه گيري صورت مي گيرد نظير شنت كردن        

 كنتـور، دسـتكاري نمراتـور، دسـتكاري پـيچ      ) از طريـق سـوكت يـا ترمينـال        رينسفورماتور جريان لوازم اندازه گي    اتر
دسـتكاري نـرم افـزاري در       ،) بـه شـرط تـشخيص اسـتفاده غيرمجـاز         (فك و يا دستكاري در پلمـب فابريـك        تانسيون،  

  .گفته مي شود قابل رويتغير غير مستقيم غير مجاز  را ساير موارد مشابه كنتورهاي ديجيتال و
ميزان انرژي ماهانه مورد نياز يك مشترك كه در زندگي عادي او اشكال ايجـاد ننمايـد ايـن مقـدار            :مصرف متعارف 

امـور عمليـاتي   /سه فاز غيرديماندي خانگي در هر يـك از منـاطق          / برابر متوسط مصرف ماهانه يك مشترك تك فاز         
شود و پس از اخذ تائيـد از          تحت پوشش شركت توزيع مي باشد كه توسط شركت توزيع بررسي، مطالعه و تعيين مي              

  .گردد معاونت هماهنگي توزيع توانير به واحدهاي تابعه ابالغ مي
  
  :   مسئوليتها -4

عامـل آن  عهـده مـدير    در هـر شـركت توزيـع بـر          اين دستورالعمل   صحيح  اجراي   نظارت بر    به كارگيري و  وليت  ؤمس
  . اشدمي ب شركت

  
   :روش  شرح -5
  : چند نكته5-1

 دستورالعمل تنها در مواردي كه اسـتفاده غيرمجـاز از بـرق محـرز و اثبـات شـده باشـد، قابـل         از آنجا كه اين   -1
چنانچـه  .  به دقت جمع آوري و بررسي گردنـد  و مرتبطاستفاده است الزم است مدارك و مستندات موجود     

ستندات مربـوط   گيري قابل اثبات نباشد و نتوان مدارك و م          استفاده غيرمجاز از برق يا دستكاري لوازم اندازه       
قابل انجام و پيگيري نخواهـد بـود و تنهـا هزينـه        را ارائه نمود، محاسبه غيرمجاز و استفاده از اين دستورالعمل           

، گيري و كليد محدود كننـده        خسارت به لوازم اندازه    گيري و    جابجايي خودسرانه لوازم اندازه    هاي مربوط به  
 . قابل محاسبه و دريافت مي باشد آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق.....بند  طبق

 مـشترك    ، الزم است پس از كشف و صورت جلسه نمودن انشعاب غيرمجاز، تا پرداخت جريمه و خسارت برق                 -2
نيازمند زمان طوالني تر و بررسي هاي بيشتر باشد، مبلـغ علـي    قطع موقت گردد و در صورتي كه محاسبه غيرمجاز       

در اين گونه موارد الزم است علي الحـساب         . شترك دريافت گردد  شود از م     تعيين مي  شركتالحساب كه توسط    
 . درج گردد»علي الحساب«بودن مبلغ دريافتي به مشترك اعالم و در صورت حساب پرداختي عبارت 

 طبـق فهرسـت     ،گيري ناشي از استفاده غيرمجـاز       هزينه خسارت هاي وارد شده به تجهيزات و لوازم اندازه          -3
 هزينه هاي جنبي شامل اعزام اكيـپ هـاي   جبران همچنين به منظور .گرددمي   دريافت1.3ضريب بها و با  

 ، مبلغـي  بـراي كليـه انـشعاب هـاي غيرمجـاز كـشف شـده            ي به محل و هزينه انجـام تـست،        تست و بازرس  
 . اين مبلغ هر سال تعيين و اعالم مي گردد.گرددمي دريافت 

، ثبـت شـده در كنتـور پـس از نـصب كنتـور جديـد                مقدار انـرژي     ،با توجه به اينكه آمپراژ مصرفي غيرمجاز       -4
در مـوارد  (و همچنـين درصـد خطـاي انـدازه گيـري        تجهيزات مورد استفاده مشترك و تـوان مـصرفي آنهـا          

تواند يـك شـاخص كنترلـي و كمكـي در تـشخيص و تاييـد غيرمجـاز باشـد،                      مي) دستكاري كنتور يا شنت   
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 انـرژي    ميزان يرمجاز استفاده نمود ولي در هر حال محاسبه       در تاييد يا رد استفاده غ     ها  توان از اين شاخص      مي
ساس درصد خطـا، آمپـراژ مـصرفي يـا      و محاسبه بر ادستورالعمل خواهد بود ين  ا زمان غيرمجاز طبق      مدت و
 .در محاسبات مورد قبول نمي باشد) وات برداري(ظور نمودن توان مصرفي تجهيزات مشترك من

 : است مدارك و مستندات زير تهيه و بررسي شوددر مورد هر انشعاب غير مجاز الزم -5

طبق فرم مربوط كه توسط اكيپ حاضر در محـل كـشف، تهيـه و               » صورت جلسه استفاده غير مجاز    « -
 )در صورت تكرار مراجعه به محل، صورت جلسه هاي جداگانه تكميل شود (امضا و مهر مي شود

 مطابق با فرم ابالغ شده» لت لوازم اندازه گيري در محتس  تكميل شده فرمچك ليست و« -

در صورت نيـاز، اخطـار تكـرار     (در لوازم اندازه گيري به مشترك طبق فرم مربوط       » فرم اخطار و اعالم عيب    « -
 )شود

 تهيه عكس و فيلم از انشعاب و نوع دستكاري انجام شده -

 آزمايشگاه در  تكميل شدهگيريفرم تست لوازم اندازه  -

 شته كه از بيلينگ استخراج مي شودسوابق مصرف مشترك طي دوره هاي گذ -

 نتايج تست و بازرسي انشعاب در دوره قبل كه در پرونده مشترك موجود است -

صورت مجلس نصب، اصالح، تعويض يا افزايش آمپراژ يا هر اقدام ديگري كه اخيرا براي انـشعاب صـورت              -
 گرفته است

 فرم گزارش مامور تشخيص يا واحد حوادث در صورت وجود -

و در پرونـده مـشترك   ثبـت  مربـوط  سبات مربـوط بـه هـر مـورد اسـتفاده غيـر مجـاز در فـرم            خالصه محا  -6
 .مي شودنگهداري 

  
  

  
  روش محاسبه در مورد مشتركان  5-2

در مورد مشتركان كه اقدام به استفاده غير مجاز مي نمايند به علت موجـود بـودن سـوابق مـصرف و                      
في غير مجاز مبتني بر سوابق مصرف و رفتار مـشترك در  همچنين اطالعات كامل انشعاب، محاسبه انرژي مصر     

  .دوره هاي گذشته مي باشد 
ي مدت زمان استفاده غير مجاز، ميزان انرژي مصرفي غير            الگوريتم حاضر با بدست آوردن جداگانه     

  4-43« مجاز روزانه، ميزان كل انرژي غير مجاز مصرفي توسط مشترك را محاسبه مي نمايد و سپس طبـق بنـد                   
، مبلـغ   هـاي تعيـين شـده      نـرخ    ا  ب »تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها      «و  هاي برق     آيين نامه تكميلي تعرفه    »د
  .نمايد يالي غير مجاز را تعيين مير

ي مدت زماني كه مشترك اقدام به استفاده غير مجاز و يا دستكاري در لوازم انـدازه                   بنابراين محاسبه 
 وي، داراي اهميت مي باشد كه در ادامـه شـرح داده   ماهيانهنرژي مصرفي گيري نموده است و از طرفي ميزان ا       

  :مي شود
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  محاسبه مدت زمان استفاده غير مجاز 5-2-1

چنانچه اسـتفاده غيـر مجـاز توسـط مـشتركي بـراي شـركت محـرز شـود، واحـدهاي بازرسـي طـي                         
  .نمايندارسال مي  خدمات مشتركين واحدصورتجلسه اي مراتب را ثبت و جهت اقدامات بعدي به 

در تعيين مربوط به سه سال اخير،  Billing تغييرات شيب مصرف مشترك در     طبق اين دستورالعمل  
  . مدت زمان استفاده غيرمجاز مورد استفاده قرار مي گيرد

است كه بر حسب روز     ) T(خروجي اين رويه    . در ادامه فلوچارت مربوط به رويه تعيين زمان آمده است         
  .دگرد محاسبه مي
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 را با توجه m(Ebase) مقدار  بله
و ضريب فيوز به دستورالعمل 

  تعيين نماييد

 بله

Ecرا محاسبه كن  

اين دوره در بازه زماني سه
سال اخير مشترك قرار دارد

 باشدقابل محاسبه نمي  T خير
 = T  سال 3

 بله

  مشترك را در دوره اول در نظر بگيرمصرف

   Ec =مصرف ماهيانه در هر دوره

(Emax)m < قبول مقدار قابل
 خير

 شروع

 )Emax)m=حداكثر مصرف ماهيانه مشترك در سه سال اخير
(Emax)m50% = (Ebase)m   

آيا دستكاري فيوز وجود دارد؟
 خير

 خير

 بله

 خير

 خير

 بله

T  

 :انشعاباتبراي كليه

 < Tسال1

 با استناد به كميته عالي بازرسيتاييد
 مدارك تهيه شده

 پايان

T ≤  60 T = 60روز 

 دوره2 شرط براي
 متوالي برقرار است؟

قبل آخر، زمان شروع دوره ما
 .استفاده غيرمجاز است

Tرا برحسب روز محاسبه كن  

mbaseEEC )(<
 خير

  رك را در دوره بعدي در نظر بگير تمصرف مش

 بله

 بله
(Ebase)m = 
 مقدار قابل قبول
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  :تبصره ها در تعيين زمان استفاده غيرمجاز
 

 تعيين مقدار قابل قبول مصرف انرژي -1
از آنجا كه در ابتداي فلوچارت تعيين زمان استفاده غيرمجاز از برق، الزم است مقدار حداكثر مصرف ماهيانـه                   

ر با مقدار قابل قبول مقايسه شود، اين مقدار قابل قبول بـراي مـشتركان خـانگي تكفـاز               مشترك در سه سال اخي    
ايـن مقـدار   . گـردد  در مـاه تعيـين مـي    kwh  420 در ماه و براي مشتركين خانگي سه فاز برابر kwh140برابر 

 امـور / از همان منطقـه   مقدار انرژي مبناي تعيين شده براي مشتركان تكفاز يا سه ف          % 30براي ساير تعرفه ها برابر      
  .محاسبه مي گردد

  
 تعيين مقدار انرژي مصرفي مبنا براي هر تعرفه و منطقه -2

  انرژي مصرفي مبنا براي تعرفه هاي غير خانگي •
 بـر حـسب كيلـو وات        براي انرژي مصرفي مبنا در هر منطقه و براي هر تعرفه دو مقدار تكفاز و سـه فـاز                   

قادير صرفا براي زماني قابل استفاده مـي باشـد كـه فيـوز بعـد از           اين م . تعيين گرديده است   ساعت در ماه  
در هنگامي كه در انشعاب غيرمجـاز دسـتكاري         . كنتور توسط مشترك دستكاري و يا يكسره نشده باشد        

، تعيـين مقـدار قابـل     Ebaseتعيـين   اسـتفاده در    در فيوز نيز رخ داده باشد مقدار انرژي مصرفي مبنا جهت            
  : مصرفي غيرمجاز به صورت زير تعيين مي شودو مقدار انرژيقبول 

  
  : اگر فيوز با فيوز باالتر جايگزين شده باشد-الف

در اين صورت الزم است مقدار انرژي تعيين شده به عنوان مبناي همان تعرفه بـراي مـشتركان تكفـاز يـا                      
  .شودسه فاز آن منطقه در ضريب زير ضرب شود و مقدار حاصل به عنوان مبنا در نظر گرفته 

  ضريب در هنگام افزايش آمپراژ فيوز)= آمپراژ فيوز نصب شده (  ÷25    
  

  : اگر فيوز وجود نداشته باشد و يا يكسره شده باشد-ب  
  .در اين صورت ضريب زير در مقدار مبناي تكفاز يا سه فاز مربوط ضرب مي شود

  شدن فيوزضريب در هنگام يكسره )= ماكسيمم آمپراژ كنتور  نصب شده ( ÷ 25    
  

 »جريان نامي فيوزهاي نصب شـده     « در هنگامي كه فيوزها با قدرت باالتري جايگزين شده باشند از             -ج  
  . هر كدام كه كمتر باشد در محاسبه ضريب باال استفاده مي شود»ماكسيمم آمپراژ كنتور نصب شده«و 
  

) قـراردادي (اسـتاندارد   ضرايب باال بيانگر آن است كه بـا دسـتكاري فيـوز، مـصرف مـشترك از مقـدار                    
بنابراين بـا اسـتفاده از ايـن ضـريب مقـدار مـصرف مـشترك بـه صـورت ضـريبي از                       . تجاوز نموده است  

  .شود و بر آن اساس زمان غيرمجاز و انرژي مصرفي مشترك محاسبه مي شود مصرف مبنا تعيين مي
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  . ده باشد به شيوه ذيل اقدام شودبراي مواردي كه عالوه بر دستكاري در كنتور اقدام به دستكاري فيوز ش

  
براي دفعه اول دستكاري در فيوز همراه با دستكاري كنتور اقدام به قطع انشعاب و اخذ تعهد از مـشترك مبنـي                       -1

نمايـد و در صـورت تكـرار ، شـركت       بر اينكه ديگر اقدام به تغيير آمپراژ فيوز منصوبه متناسب با انـشعاب نمـي              
مال جريمه و همزمان معرفي به مراجـع قـضايي اقـدام نمايـد ضـمن اينكـه متعهـد          توزيع اجازه دارد نسبت به اع     

  . گردد نسبت به افزايش آمپراژ انشعاب اقدام نمايد مي
بايد شركت توزيع نسبت به اعمال ضريب دستكاري فيـوز            براي دفعه دوم به بعد دستكاري در كنتور و فيوز مي           -2

در محاسـبات بـرآورد هزينـه انـرژي         ) آمپراژ انشعاب واگذار شـده    آمپراژ يك رنج باالتر از      ÷ آمپراژ انشعاب   (
 . مصرفي در انشعابهاي غيرمجاز از برق اقدام نمايد

  . بديهي است در دفعات دوم به بعد نيز تعهد الزم مبني بر عدم دستكاري در انشعاب از خاطي اخذ گردد
 و يـا    بيـشتر  تـست گردد در صورتيكه زمـان      بايد سه سيكل منظور       ضمناً اگر زمان شروع دستكاري مشخص نشد مي       

  . اصالح انشعاب كمتر از سه سيكل نباشد
  

شود ولي در صـورتيكه كـه         بررسي و اعالم دستكاريهاي تا يك سال توسط واحد عملياتي انجام مي            -
دستكاري بيش از يك سال اتفاق افتاده باشد و يا امكان شناسايي زمان شروع تخلـف مقـدور نباشـد            

  . ته عالي مطرح و در آنجا زمان شروع دستكاري بررسي و تعيين شودموضوع در كمي
مـوارد بـيش از     ) شـود    بـراي دوره بررسـي وتعيـين مـي         Emax(باشـد      ساله مي  5مدت دوره بررسي     -

بـديهي اسـت در صـورت       . شود    يكسال توسط كميته عالي بررسي و زمان شروع دستكاري تعين مي          
شـود    سال عيناً زمان شروع مشخص و محاسبات انجام مي         3 تا   1تشخيص زمان شروع دستكاري بين      

بايد زمان شـروع حـداكثر سـه سـال             سال مي  3و در صورت تشخيص زمان شروع دستكاري بيش از          
بايـد زمـان     و در صورت عدم تشخيص زمان شروع دستكاري در پروسـه پـنج سـاله مـي                . اعمال شود 

   .شروع حداكثر يك سال منظور و محاسبات انجام شود
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 مقدار انرژي مصرفي مبنا براي تعرفه خانگي •
  

در مورد مشتركان عادي از مقـدار      . در تعرفه خانگي دو نوع مشترك پرمصرف و عادي تعريف مي شود           
 اما براي مـشتركان پرمـصرف خـانگي       . مبناي تعريف شده براي مشتركان عادي خانگي استفاده مي شود         

 از مقدار مبنـاي مربـوط بـه مـشتركان پرمـصرف خـانگي               ...)داراي تجهيزات خاص مثل كولر گازي و      (
از كولر گازي استفاده مي نمايند جزو       در هنگام كشف غير مجاز      مشتركان خانگي كه    . استفاده مي شود  

  .مشتركان پرمصرف شمرده مي شوند
  
 : روش محاسبه مصرف مبنا  ⎯

امور از بيشترين بـه     / مصرف ماهيانه كليه مشتركان خانگي تكفاز يا سه فاز در هر منطقه              •
به لحاظ حذف استثناها و     ) ها  پرمصرف(مشتركان باالي ليست    % 5. شود  كمترين مرتب مي  

باال مـورد اسـتناد     % 5گردند و اولين مشترك پس از حذف          اشتباهات احتمالي حذف مي   
  . شود امور تعيين مي/ قرار گرفته و مصرف وي به عنوان مصرف مبنا منطقه 

مبنا براي مشتركان خانگي كه داراي مصارف و تجهيـزات خـاص            روش محاسبه مصرف     •
باشند به صـورت زيـر        مي) آبگرمكن و ساير تجهيزات گرمايشي برقي     -مثل  كولر گازي   (

  : است
امور از بيشترين بـه كمتـرين       / مصرف ماهيانه كليه مشتركان خانگي تكفاز يا سه فاز در هر منطقه             

هـا و اشـتباهات       به لحاظ حـذف اسـتثنا     ) ها  پرمصرف(ت  مشتركان باالي ليس  % 5/2. شود  مرتب مي 
باال مورد استناد قرار گرفته و مصرف وي        % 5/2احتمالي حذف شده و اولين مشترك پس از حذف          

  . شود امور تعيين مي/ به عنوان مصرف مبناي منطقه 
باشـند در     مصرف مبنا براي شركتهايي كه داراي رفتار مصرفي متفاوت در طول سال مـي              •

  . گردد تعريف و تعيين مي) ماههاي گرم و ماههاي غير گرم( مقدار 2ب قال
 . شود مصرف مبنا به عنوان مصرف ماهيانه مشترك تعيين مي •

 .شود سه فاز جداگانه تعريف مي/ امور براي تكفاز / مصرف مبنا در هر منطقه  •

تعيين  امور كمتر از مصرف متعارف    / در صورتيكه مصرف مبنا بدست آمده در يك منطقه         •
 مـصرف  برابـر  5/1بايـد    آن منطقه يا امور فوق باشد مي      عهبشده براي شهر يا شهرهاي تا     

  .متعارف تعيين شده بعنوان مصرف مبنا در نظر گرفته شود
  

 مبنـي بـر   يدر صـورتيكه شـواهد دقيقـ   . حداكثر مدت زمان محاسبه شده براي كليه انـشعابها، يـك سـال اسـت        -3
شته باشد تنها با تاييد كميته عالي بازرسي و حداكثر به ميزان سه سال قابـل محاسـبه    استفاده بيش از يكسال وجود دا     

  .  و دريافت است
 2برابر بـا  (كمتر از يك دوره تعيين شود، حداقل يك دوره در هر حالت  چنانچه مدت زمان استفاده غير مجاز    -4
 .گردد محاسبه مي) ماه
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 و مـشترك شـركت       ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرنـد         اموري غير از     در انشعابهاي غيرمجاز كه در     -5
اما چنانچه مدارك و مـستنداتي مـورد تاييـد شـركتها و           . نيستند، زمان استفاده غيرمجاز يك سال محاسبه مي گردد        

سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت كه با زمينه فعاليت محل كشف غيرمجاز مرتبط باشند، ارائـه گـردد مـي توانـد                       
 .در اين گونه موارد حداقل يك دوره غيرمجاز محاسبه مي گردد. مالك عمل قرار گيرد

 3 ، حداكثر برابر  حداقل زمان محاسبه غير مجاز در هر حالت يك دوره و در صورت تاييد كميته عالي بازرسي                 -6
 .سال خواهد بود

 مـاموران تـشخيص و يـا    با توجه به وجود صورت جلسه كشف انشعاب غيرمجاز و مستندات ديگر، به گـزارش     -7
ساير واحدها در تعيين مدت زمان استفاده غيرمجاز استناد نمـي شـود و زمـان بـر اسـاس روش گفتـه شـده در ايـن                            

 .ستفاده از سوابق مشترك خواهد بوددستورالعمل و با ا

 نمايد، دو   در هنگامي كه مشترك شركت با استفاده از كابل مستقيم قبل از كنتور اقدام به استفاده غيرمجاز مي                  -8
 :حالت زير اتفاق مي افتد

در : به راحتي قابل كشف مـي باشـد  براي ماموران تشخيص  كابل غيرمجاز قابل رؤيت است و    -الف
  .گردد  تعيين ميچهار ماه بجهت ايجاد بازدارندگي اين گونه موارد مدت زمان محاسبه غيرمجاز

بايـد    ق را اعالم كرده باشـد مـي       طي چند دوره موضوع فو     بديهي است در صورتيكه مامور تشخيص     
  . عيناً مطابق مدت اعالم شده توسط مامور، مدت زمان غيرمجاز منظور گردد

در اين گونـه مـوارد مـدت زمـان          :  كابل غيرمجاز مخفي شده و به راحتي قابل كشف نمي باشد           -ب
اي  مـشترك بـر   مصرف موضوع ضمن اصالح و كنترل   . تعيين مي گردد   بشرح ذيل استفاده غيرمجاز   

هـاي مـشابه پـنج      از دورههـر يـك    براي   Emaxحداقل سه دوره تهيه و در كميته مطرح و همزمان           
هاي پس از اصالح با هر يك از           اشتراك در دوره   مصرفسال مصارف مشترك تهيه و سپس ميزان        

هاي پنج سال قبل مقايسه و در صورتيكه طي دوره پنج ساله حداقل يك مورد مصرف باالتر از           دوره
Emax                  مالحظه شد شروع زمان سيكل بعدي بعنوان زمان شروع اسـتفاده غيرمجـاز از بـرق در نظـر 

  . شود گرفته و محاسبات انجام مي
بديهي است در صورتكه زمان شروع در طي دوره پنج ساله تشخيص داده نشد مدت زمان يك سال                

  . بعنوان زمان استفاده غيرمجاز منظور گردد
ه انـدازه گيـري مـصرف يـك دوره پـس از اصـالح اقـدام و همزمـان                    ضمن اصالح انشعاب نسبت ب    

هـاي مـشابه پـنج سـال قبـل         موضوع در كميته عالي طرح و مقدار مصارف پس از اصالح را بـا دوره              
مقايــسه و اگــر مــصرفي در دوره هــاي مــشابه قبــل اتفــاق افتــاده باشــد كــه بــيش از مــصرف دوره   

ن شـروع اوليـه را از شـروع سـيكل بعـد از دوره مـشابه           گيري پس از اصالح باشد و حدود زما           اندازه
كنيم سپس سيكلهاي بعدي بعـد از شـروع را بـا سـيكلهاي مـشابه            مقايسه شده سالهاي قبل منظور مي     

بعدي تا قبل از اصالح مقايسه و اگر تغييراتي آنچناني در هـر يـك از سـيكلها مـشاهده شـده همـان                        
شعاب مـستقيم غيرمجـاز غيرقابـل رويـت در نظـر گرفتـه              سيكل را بعنوان زمان شـروع اسـتفاده از انـ          

  . شود مي
 در هر دو حالت الف و ب براي تعيين مقدار انـرژي مـصرفي در هنگـامي كـه از كابـل تكفـاز                         -ج  

استفاده شده است از مصرف مبناي تعيين شده براي مشتركان تكفـاز پرمـصرف خـانگي و در سـاير                    
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همچنـين در هنگـامي كـه    . ي مشتركان تكفاز استفاده مي شودتعرفه ها از مقدار مبناي تعيين شده برا     
استفاده غيرمجاز با كابل سه فاز انجام شده است براي مشتركان خانگي از سه برابر مصرف مشتركان                 
پرمصرف خانگي و براي ساير تعرفه ها از مبناي تعيين شده براي مشتركان سه فاز استفاده مي شود و                 

  . مشترك برآورد مي شودمقدار انرژي مصرفي غيرمجاز
چند صـورت  به علت عدم همكاري مشترك انشعاب غير مجاز اصالح نشده باشد و چنانچه براي يك اشتراك   -9

جلسه غيرمجاز وجود داشته باشد، آخرين صـورت جلـسه قبـل از جمـع آوري انـشعاب غيرمجـاز در تعيـين زمـان                         
 .مالك خواهد بود

جاز در سوابق مشترك صـورت جلـسه مـستند اصـالح انـشعاب يـا                چنانچه در حين محاسبه زمان استفاده غيرم       -10
با توجه بـه  (تغيير آمپراژ يا فرم تست و بازرسي وجود داشته باشد، زمان غيرمجاز براي تاريخ بعد از تست يا اصالح                

بررسي مي شود و مـدت زمـان قبـل از تـست يـا اصـالح انـشعاب جـزو مـدت زمـان                         ) مستندات موجود در پرونده   
 .سوب نمي شودغيرمجاز مح

چنانچه در يك انشعاب غيرمجاز تغيير تعرفه يا كاربري رخ داده باشد، مـالك در محاسـبه غيرمجـاز تعرفـه و                       -11
  .كاربري فعلي است

  غير مجاز ) kwh(محاسبه ميزان مصرف انرژي 5-2-2
 مقـدار   از آنجا كه استفاده از سوابق مصرف مشترك در محاسبه انـرژي مـصرفي غيـر مجـاز نمـي توانـد                     

د لذا مبناي محاسبه در اين الگوريتم استفاده از ماكسيمم مـصرف            رآورد نماي صرف واقعي مشترك را ب    م
 در همان تعرفه و در تعرفه تجـاري، در همـان كـاربري مـي         )صرف نظر از موارد استثناء     (مشتركان ديگر 

گي مـشترك   بدين صورت كه با در نظرگرفتن تعـداد فـاز، ميـزان آمپـراژ قـراردادي و محـل زنـد                    . باشد
 استخراج و به عنوان معياري براي محاسـبه       Billing، ماكسيمم مصرف مشتركان مشابه از       )امور/ منطقه(

  .مصرف غير مجاز مشترك خطاكار تعريف مي شود 
  : الگوريتم به منظور واقعي شدن محاسبه انرژي مصرفي غير مجاز موارد ذيل را مد نظر قرار مي دهد 

  .و آمپراژ مشابه با مشترك خطا كار و در همان منطقه برق انتخاب مي شوند  مشتركان با تعداد فاز *
  الزم بـه ذكـر اسـت از آنجـايي كـه در نظـر اسـت در تعرفـه تجـاري،                     . تعرفه مشترك در نظـر گرفتـه مـي شـود             *

 .گردد  كاربري هاي مختلف تعريف و تفكيك گردد، در صورت انجام اين طرح كاربري مشترك نيز لحاظ مي

از مـشتركان پـر مـصرف    % 5دهـد   منظور حذف استثناهايي كه غالبا در مصارف مـشتركان رخ  مـي   به   *
 ايـن   .بقيه مـشتركان انجـام مـي گيـرد        % 95شوند و  جستجوي مصرف ماكسيمم در بين           كنار گذاشته مي  

مـي  % 97.5و % 2.5برابر ...) داراي تجهيزات خاص مثل كولر گازي و    (مقادير براي مشتركان پر مصرف      
  .باشد

 به عنوان مصرف ماهيانه مشتركان و استفاده در محاسبات غير مجاز داراي روندي است كه » مصرف مبنا«تعريف مقدار * 
به منظور پوشش رفتار مصرفي متفاوت مـشتركان در         .  همين دستورالعمل آمده است    1در پيوست شماره    

ف مـشتركان در فـصل هـاي        فصل هاي گرم و غير گرم، الزم است در شركت هـايي كـه الگـوي مـصر                 
مختلف سال تفاوت قابل توجه دارد، جدول مصارف مبنا بـراي دو فـصل گـرم و غيـر گـرم، محاسـبه و                        

كـه زمـان    بديهي است محاسبه انرژي غير مجاز نيز با استفاده از مصرف مبناي هـر فـصل                 . استخراج شود 
  .انجام خواهد گرفتاستفاده غير مجاز را در بر مي گيرد، 
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  فلوچارت تعيين ميزان انرژي مصرفي غيرمجاز: 2نمودار
  

   انرژي مصرفي غير مجاز kwhنرخ  5-2-3
پس از محاسبه ميزان انرژي مصرفي و مدت زمان استفاده غير مجاز از حاصل ضرب آنها مقـداركل                    -1

تعرفـه هـاي   " و   بـرق   د آيين نامه تكميلي تعرفـه هـاي        -4-43انرژي مصرفي محاسبه مي شود و طبق بند         
و بـه حـساب مـشترك     مبلغ ريـالي مـصرف غيـر مجـاز محاسـبه           به شرح زير   «برق و شرايط عمومي آنها    

  :منظور مي گردد
، ميـان   %)25(انرژي غيرمجاز محاسبه شده در اين دستورالعمل بـه تعرفـه هـاي كـم بـاري                  كل -الف

 تعرفه هايي كه بـراي آنهـا  فقـط يـك              اين تقسيم در مورد    .تقسيم مي شود  %) 30(و اوج بار    %) 45(باري
  . و تمام انرژي با همان نرخ محاسبه مي گرددنرخ اعالم شده است الزم نيست

 مربوط به ساعات ميان باري، كم بـاري   آزاد همان تعرفهنرخباالترين براي هر تعرفه با توجه به     -ب
  .حاسبه مبلغ ريالي غيرمجاز انجام مي شودم) آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق          طبق بند (و اوج بار 

ماليات بر ارزش افـزوده در مبلـغ ريـالي انـرژي غيـر مجـاز ضـرب                  عوارض و    به خاطر    41.0ضريب   -2
 . اين ضريب هر ساله تعيين و ابالغ مي شود.شود مي

 شروع

 كشف غير مجاز و تهيه صورت جلسه

 T 
  )زمان استفاده غيرمجاز(

 مشترك شركت است؟

 بله

 خير

 ، تعرفه، منطقهنوع كابلتعيين 
    =Tيك سالحداكثر 
  =Tدورهيكحداقل 

E  

  تفلوچار
  تعيين زمان

   به دوره هاي قرائت مشتركانT تقسيم-
 انتخاب جامعه آماري از بين مشتركان همـان منطقـه بـا             -

  )25=حداقل آمپراژ(همان تعرفه و تعداد فاز و آمپراژ
 استخراج ماكسيمم مصرف از جامعه آماري بـا رعايـت         -

  %97.5 و %95شرط
   جمع مصرف دوره هاي مختلف و محاسبه انرژي كل-

 مبناي تكفاز: تكفازكابل
 مبناي سه فاز:  سه فازكابل
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 در مـدت  مبلـغ ريـالي فـروش انـرژي    «پس از محاسبه مبلغ ريالي انرژي غيرمجاز مصرفي الزم اسـت         -3
 در ايـن    .گـردد مـي   از آن كـسر      گرديده است    وصولكه به حساب مشترك منظور شده يا          »ن مشابه زما

  .صورت حسابها مبلغ آبونمان منظور نمي گردد
  

   صدور صورت حساب براي انشعاب هاي غيرمجاز 5-2-4
. دبايد مبلغ محاسبه شده به صورتحساب مشترك منتقل گـرد  پس از محاسبه انرژي مصرفي غيرمجاز، مي 

بديهي است چنانچه اسـتفاده كننـده، مـشترك شـركت نباشـد الزم اسـت مراحـل درخواسـت و خريـد                       
 ثبـت   Billingدر هـر صـورت ميـزان انـرژي غيرمجـاز محاسـبه شـده در سيـستم                   . انشعاب انجام گيـرد   

  .گردد مي
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
   فلوچارت صدور صورت حساب: 3نمودار

  براي انشعاب هاي غيرمجاز

صدور صورتحساب و ارجاع 
مشترك جهت خريداري 

Billingايجاد سابقه در سيستم 

محاسبه ميزان انرژي مصرفي غير مجاز 
 با توجه به فلوچارت تعيين انرژي

هر تعيين شده براي منظور نمودن نرخ 
kwh انرژي   

يالي استفاده غير محاسبه مبلغ ر

استفاده كننده مشترك
 شركت است ؟

اعمال در پرونده مشترك در 
Billing و ايجاد امكان گزارش 

 شروع

كشف انشعاب غير مجاز و تهيه 

محاسبه مدت زمان استفاده غير مجاز 
 با استفاده از فلوچارت تعيين زمان

 پايان

 بله

خ

خسارت به الي محاسبه مبلغ ري
تجهيزات لوازم اندازه گيري 

 ركتشهاي مطابق دستورالعمل 
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   غير مشتركان شركت 5-3
در مواردي كه استفاده غير مجاز از برق توسط افرادي كه مشترك شركت نمـي باشـند، صـورت مـي گيـرد بـه                         

بـه روش هـاي ديگـري       علت در دسترس نبودن هيچ سابقه اي از آنان، محاسبه ميزان مصرف انـرژي غيـر مجـاز                   
  .  مي شود انجام

از ساختمان سازي استفاده شود پس از تخصيص انشعاب بـا توجـه بـه     در مواردي غير  ،چنانچه انشعاب غير مجاز   
 و زمان به صـورت زيـر عمـل           براي محاسبه ميزان انرژي مصرفي     .شود   آن تعيين مي    و قدرت   كاربري، تعرفه  نوع

  :مي شود
  

   محاسبه زمان-الف
 و مـشترك شـركت   رند ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گي اموري غير از در انشعابهاي غيرمجاز كه در    

اما چنانچه مدارك و مستنداتي مورد تاييد شركتها       . نيستند، زمان استفاده غيرمجاز يك سال محاسبه مي گردد        
 كه با زمينـه فعاليـت محـل كـشف غيرمجـاز مـرتبط باشـند، ارائـه گـردد                     آنهاو سازمانهاي دولتي يا وابسته به       

   . حداقل يك دوره غيرمجاز محاسبه مي گردددر اين گونه موارد. تواند مالك عمل قرار گيرد مي
  
   محاسبه انرژي-ب

 براي تعيين مقدار انرژي مصرفي در هنگامي كه از كابل تكفاز اسـتفاده شـده اسـت از مـصرف مبنـاي تعيـين              
شده براي مشتركان تكفاز پرمصرف خانگي و در ساير تعرفه ها از مقـدار مبنـاي تعيـين شـده بـراي مـشتركان           

همچنين در هنگامي كه اسـتفاده غيرمجـاز بـا كابـل سـه فـاز انجـام شـده اسـت بـراي                        . شود   مي تكفاز استفاده 
مشتركان خانگي از سه برابر مصرف مشتركان پرمصرف خانگي و براي ساير تعرفـه هـا از مبنـاي تعيـين شـده               

ج   -9بنـد    (.شود و مقدار انرژي مصرفي غيرمجاز مشترك برآورد مي شـود           براي مشتركان سه فاز استفاده مي     
  )تبصره ها

  
   نرخ انرژي-ج

  . همين دستورالعمل محاسبه گردد3-2-5طبق بند 
  

  روش هاي دريافت گزارش مصارف غير مجاز پنهان ♦
A.  گزارشهاي مامورين، بازرسين،مردمي ، هايلوگيري ، كنترل مضاعف صورتحسابها ،تست و بازديد

 ...انشعابات و

B. ضاعف ، تست وبازديد انشعاباتگزارشات مستند مانند هايلوگيري ، كنترل م 
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  :مراحل اقدام  ♦
 دريافت گزارش مصارف پنهان از واحد خدمات مشتركين   -1

  ارجاع گزارش به واحد بازرسي جهت بازديد و تهيه گزارش مستند از انشعاب و تخلف   -2

 اعزام گروه بازرسي جهت انجام بازديد ، بررسي وضعيت و كشف تخلفات و تهيه گزارش -3

رداري و درصورت لزوم تهيه فيلم و جمع آوري لوازم دستكاري شده و ابزار تخلف به  تصوير ب  -4
 همراه مسندات موجود

/... ) منطقه/امور( صدور اخطار و تسيلم به مشترك يا مصرف كننده جهت رجوع به شركت توزيع  -5
 براي رسيدگي به تخلفات و پيگيري وضعيت انشعاب برق 

 و تهيه گزارش تكميلي با توجه به فرم بازديد تائيد شده توسط جمع بندي و كالسه بندي مستندات -6
واحد بازرسي و ضابط قضايي و در صورت لزوم واحد حراست و ارسال مستندات به مدير خدمات 

 مشتركين

ارجاع موارد جهت محاسبه  و تعيين ميزان خطا يا تخلف صورت گرفته توسط كارشناس محاسبه  -7
 اختالف مصرف

 .  رفي و هزينه هاي محاسبه شده و ارجاع به مدير خدمات مشتركين جهت تائيدتهيه ليست برق مص -8

  صدور صورتحساب هاي مربوطه و تسليم به مشترك جهت پرداخت -9

  
  :منطقه عملياتي /كار گروه بازرسي امور ♦

مناطق كارگروهي متشكل از كارشناس واحد بازرسي ،مدير خدمات مشتركين ، ومعاون فني و /در امورها
اس تشخيص تشكيل و نسبت به تركيب كميته بازرسي شركت توزيع بررسي و برآورد ميزان مصرف كارشن

  . نمايند  متخلفين اقدام مي
در ستاد شركت جهت بررسي و تائيد موارد تخلفات كميته اي با عضويت معاون خدمات مشتركين  ، ضابط 

نطقه محل تخلف و رئيس گروه لوازم قضايي ، نماينده دفتر حقوقي شركت  ، نماينده خدمات مشتركين م
تشكيل و نسبت به بررسي و برآورد ميزان مصرف متخافين و شكايات ) اندازه گيري ،نماينده مدير عامل 

 .اعتراض كنندگان اقدام مي نمايند 
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  :ع مراج -6
  2/7/1379آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوبه  .1
 تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها .2

  ه هيئت مديره شماره ؟مصوب .3
  
  

  :پيوستها  -7
 شريح رويه محاسبه و استخراج جدول مصارف مبنات .4

 تشريح رويه محاسبه زمان استفاده غير مجاز .5

 تركيب و شرح وظايف و اختيارات كميته عالي بازرسي .6

 »صورت جلسه استفاده غير مجاز«فرم  .7

 »چك ليست و فرم تست لوازم اندازه گيري در محل« .8

 در لوازم اندازه گيري به مشترك»  و اعالم عيبفرم اخطار« .9

 فرم تست لوازم اندازه گيري در آزمايشگاه . 10

 فرم خالصه محاسبات برق غير مجاز . 11

  با دستورالعملچند مثال محاسبه شده . 12
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  تشريح رويه محاسبه زمان استفاده غير مجاز: 1پيوست 
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